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 تعالي بسمه 

 مدیریت پژوهش و فناوری 

 

 فناوری های نوین آملتخصصي  دانشگاه علمي هيات اعضای (Research Grant) پژوهشي ویژه اعتبار نامه آئين

 21/22/99 مورخ مصوب شورای پژوهشي دانشگاه– 99ویرایش سال 

  : مقدمه

 ترغيب و تشويق ،انشگاههاد شدن محور پژوهش ،پژوهشيهاي يتفعال كمي و كيفي ارتقاي ،كشوري ممتاز علمي جايگاه به رسيدن منظور به 

تخصصي  دانشگاه پژوهشي ويژه اعتبار نامه آئين ،پژوهشيهاي يتفعال روند به بخشيدن سرعت ،پژوهشيهاي يتفعال انجام به علمي هيات اعضاي

 : گرفت قرار تصويب مورد زير شرح به بررسي و بحث از پس كه گرفت قرار پژوهشي شوراي كار دستور در فناوري هاي نوين آمل

 

   تعاريف ـ1 ماده

 فرد پژوهشيهاي يتفعال براساس كهباشد مي دانشگاه پژوهشي مديريت سيستم در شده ثبت امتيازات علمي هيات عضو پژوهشي امتياز ـ1ـ1

 . است شده محاسبه

 فعاليت پژوهشي نداشته اند فقط براي يک سال مبلغ پايه )حداقل گرنت( در بدو ورود تعلق خواهد گرفت. اًاساسبه اعضاي هيات علمي كه  -1-2

تعيين مبلغ پايه، سقف )حداكثر گرنت( و مبلغ هر امتياز پژوهشي با توجه به اعتبارات پژوهشي در هر سال توسط شوراي پژوهشي  :1تبصره

  صورت مي گيرد.

 ،دانشگاه پژوهشي اعتبارات و علمي هيات اعضاي پژوهشي امتيازهاي براساس كه است مبلغي( Research Grant) پژوهشي ويژه اعتبار ـ3ـ1

 .  ميگيرد قرار علمي هيات اعضاي اختيار در پژوهشيهاي يتفعال با ارتباط در هزينه جهت

   مراحل ارزيابی ـ2 ماده

تاييد مدارک بوسيله مدير گروه  ازاطالعات پژوهشي توسط عضو هيات علمي در سامانه پژوهشي اعضاي هيات علمي )ژيرو( ثبت مي شود و پس 

 پژوهشي دانشگاه به تاييد نهايي مي رسد. مربوطه و رئيس دانشکده، توسط مدير

 

 

 

 
 وزارت علوم،تحقيقات و فناوری

های نوین آملدانشگاه تخصصي فناوری  
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   امتيازات محاسبه ـ3 ماده

 جدول با مطابق و دانشگاهها علمي هيات اعضاي ارتقاي نامه آئين 3 ماده بندهاي اساس بر علمي هيات اعضاي پژوهشي امتياز محاسبه ـ1ـ3

 .  ميباشد نامه آئين اين( 1) شماره

 . ميباشد محاسبه مبناي( آن با مطابق ميالدي و) گذشته شمسي سال يک در شده انجام پژوهشيهاي يتفعال امتياز ـ2ـ3

 دانشگاه مجوز با و درج آن در هاي نوين آملتخصصي فناوري دانشگاه نام كه گيرد مي تعلق امتياز پژوهشيهاي يتفعالآن دسته از  به ـ3ـ3

همچنين در صورتي كه تعداد نويسندگان مقاله يا كتاب يا هر فعاليت پژوهشي ديگر بيش از يک نفر باشد سهم هر نفر با  .باشد گرفته صورت

 ( مشخص خواهد گرديد.2توجه به ضريب امتياز پژوهشي آيين نامه ارتقاء )جدول 

 محاسبه خواهد شد:  5/1امتياز كتابهاي چاپ شده توسط ناشران ذيل با ضريب  ـ4ـ3

Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Blackwell, Mc Grow Hill, Oxford, Routledge   

امتياز مقاالت كامل  %55چاپ مي شود،  Technical noteو يا  Short communication, Research noteبه مقاالتي كه به صورت  ـ5ـ3

 گيرد.تعلق مي

 گيرد. بديهي است به موارد داراي پذيرش يا در دست چاپ امتيازي تعلق نخواهد گرفت.به مقاالت و كتب چاپ شده امتياز تعلق مي اًفصر -3-6

 اتيه) دوم سندهينو بيترت باشد،( آمل نينو هاييفناور يتخصص دانشگاه يدانشجو) دانشجو اول سندهينو چنانچه افراد سهم محاسبه در -3-5

 .شد نخواهد انجام سندگانينو شمارش و بيترت در يرييتغ چيه موارد ريسا در. شوديم عوض دانشجو با( دانشگاه يعلم

 ميليون( ريال مي باشد )گرنت اهدايي(.سي ) 000/000/30 جديد االستخدام براي هر عضو هيات علميپژوهشي ويژه اعتبار  بلغم -3-8

 گردد.ساليانه تعيين مي ،بر اساس مصوبه هيات رئيسهبراي هر عضو هيات علمي پژوهشي  ويژه اعتبار حداكثرمبلغ  -3-9

)پنج(  5امتياز مي باشد. به اعضاي هيات علمي داراي كمتر از  5ژوهشي، پويژه حداقل امتياز هر عضو هيات علمي براي كسب اعتبار  -3-10

  امتياز، اعتبار ويژه پژوهشي تعلق نمي گيرد. 

 (Research Grant) پژوهشی ويژه اعتبار از استفاده درموا ـ4 ماده

 :  نمايد هزينه زير موارد در را خود پژوهشي ويژه اعتبار ،مقررات رعايت ضمن تواند مي علمي هيات عضو هر

     نياز دانشگاه بدون سقف تحقيقاتي و آزمايشگاهي )مصرفي و غير مصرفي( مورد و مواد دستگاههاخريد تجهيزات،  ـ1ـ4

اعضاي هيات علمي مي توانند بصورت مشترک براي خريد تجهيزات و دستگاههاي آزمايشگاهي اقدام نمايند و در اولويت قرار دارند.  :2تبصره 

مطابق با آيين نامه مالي و اداري دانشگاه  در مورد آنها همچنين تجهيزات خريداري شده غير مصرفي جزء اموال دانشگاه قلمداد مي شوند كه

 شود.يعمل م

   ...(  تعمير دستگاههاي تحقيقاتي، لوازم آزمايشگاهي و خدمات آزمايشگاهي و ميداني )نظير هزينه تست، آناليز و هزينه كل پرداخت ـ2ـ4
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مرتبط با زمينه تحقيقاتي و داخل و خارج از كشور ثبت اختراع و حق عضويت اعضاي هيات علمي در مجامع علمي  هزينههاي پرداخت ـ3ـ4

 رشته تخصصي 

در همايشها يا كنفرانسهاي علمي داخلي )حداكثر دو بار در سال( و همايشها يا كنفرانسهاي علمي  (Registration) پرداخت هزينه ثبت نامـ 4ـ4

 مايش مربوطهامه پذيرش مقاله در هدر سال( با ارائه مستندات الزم شامل اصل مقاله و ن دو بارخارجي )حداكثر 

له در هر كنفرانس امکان پذير مقا 3هزينه بيش از پرداخت مقاله در هر كنفرانس پرداخت مي شود.  3براي  حداكثرهزينه ثبت نام  :3تبصره 

 باشد. نمي

سفر جهت شركت )با ارائه حداقل يک مقاله( در  هايكليه هزينه پرداختجهت گرنت خود را  سال هر در تواند مي علمي هيات عضو هر ـ5ـ4

در سال( با ارائه  بار دوهاي علمي خارجي )حداكثر ها يا كنفرانسهاي علمي داخلي )حداكثر دو بار در سال( و همايشها يا كنفرانسهمايش

 هزينه نمايد. مستندات الزم شامل: گواهي ارائه مقاله و يا گواهي شركت در همايش

، كنفرانس شيآموز هايكارگاهثبت نام در  رفت و برگشت،بليط ثبت نام در كنفرانس،  : هزينهشامل ه سفر براي شركت در كنفرانسين: هزتوضيح

 است و دانشگاه مجاز به پرداخت هزينه مازاد بر مبلغ فوق نيست. ويزا و اقامت اخذ

جهت جلوگيري از افت كيفيت آموزشي دانشگاه، سفرهاي خارجي در طول نيمسال تحصيلي فقط يکبار مجاز مي باشد. بديهي است  :4تبصره 

 در ايام تعطيل نوروز و تابستان محدوديتي وجود ندارد و كليه مراحل بايد مطابق با مقررات وزارت علوم و حراست دانشگاه انجام پذيرد.

 در دوره هاي آموزشي و كارگاههاي علمي با ارائه گواهي  پرداخت هزينه شركت ـ6ـ4

لوازم  و نين خريد كامپيوتر، لپ تاپ، تبلتو همچ دانشگاه مركز فناوري اطالعاتعالم از خريد نرم افزارهاي تخصصي با است هزينه پرداخت -4-5

 جانبي آن

سال از خريد لپ تاپ قبل گذشته باشد. )در مورد خرابي يا بال استفاده بودن لپ تاپ  3جهت خريد بيش از يک لپ تاپ بايد حداقل  :5تبصره 

   با تاييد مركز فناوري اطالعات دانشگاه خريد مجدد بالمانع است(. 

 تعالم از كتابخانه مركزي دانشگاهخصصي با اسمقاالت ژورنالها( مرتبط با رشته تو يا  پرداخت هزينه خريد كتب و نشريات ) ـ8ـ4

 مقاله در يک سال 2تا سقف داراي ضريب تاثير(  ISCو  ISIپرداخت هزينه چاپ مقاله در مجموعه مقاالت و نشريات علمي معتبر )مقاالت  ـ9ـ4

ردد، براي رد بدهي ضروري گضميمه نمودن داوري مقاالت چاپ شده كه هزينه چاپ آن از محل اعتبار پژوهانه دانشگاه پرداخت مي :6تبصره 

 مي باشد.

 ات علمي دانشگاهاعضاي هي در منزل اينترنت  و اشتراک هزينه نصبپرداخت  -4-10

در سال با ارائه مستندات و فاكتور معتبر، حداكثر  داراي ضريب تاثير( ISCيا  ISI )حداكثر دو مقاله معتبربراي ويراستاري  هزينه پرداخت ـ11ـ4

  ريال براي هر مقاله پس از چاپ 000/000/5مبلغ تا سقف 

 با استفاده از اعتبار پژوهانهانجام طرح هاي پژوهشي بر اساس آيين نامه اجرايي طرحهاي تحقيقاتي پرداخت هزينه  ـ12ـ4
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 ساالنه)فقط هزينه ثبت نام و بليط سفر(، هاي خارجي و داخلي جهت كمک به دانشجويان براي شركت در كنفرانس پرداخت هزينه -4-13

 ريال 000/000/10حداكثر به ميزان 

 كتاب در حوزه انتشارات دانشگاه چاپ پرداخت هزينه -4-14

 كارشناسان ،هاي نوين آملتخصصي فناوري دانشگاه دانشجويان به پژوهشي ويژه اعتبار درصد 35 محل از پرسنلي هزينههاي پرداخت -4-15

و كارهاي خدماتي  تيتحقيقا كارهاي اجراي در همکاري جهتهاي پژوهشي مصوب دانشگاه همکار طرح و هاي نوين آملتخصصي فناوري دانشگاه

 .در امور پژوهشي

هاي پژوهشي تئوري حداكثر گرنت خود را جهت تسويه مالي طرح درصد از محل 50تواند در هر سال حداكثر هر عضو هيات علمي مي -4-16

  ميليون ريالي پس از بررسي و تاييد مديريت پژوهشي استفاده نمايد. 30

 .  بود خواهد ذخيره قابل سال 5 تا علمي هيات محترم اعضاي پژوهشي ويژه اعتبار -4-15

پژوهشي دانشگاه مي باشد. در مواردي كه آيين نامه مسکوت يا داراي ابهاماتي  نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده مديريت  -4-18

 پس از بررسي و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه، قابل اجرا مي باشد.مورد يا موارد  ،است

 .گرددمي عمل آن اساس بر و رجوع ارتقا نامه آيين به گرنت، نامه آيين بندهاي در اشکال هر گونه بروز درصورت -4-19
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 باشدهاي پژوهشي به شرح ذيل مييتفعال امتيازات جدول: 

 

 موضوع هر در امتيازات حداكثر و امتيازات ـ1 جدول

 امتياز در واحد موضوع ردیف

حداكثر 

امتياز در هر 

 مورد

 مالحظات

1 
 MIF باالتر از IF با ISC و ISI مقاالت

 MIF از كمتر IF با ISC و ISI مقاالت

5 

6 
 

آئين  3محاسبه بر اساس ماده 

ارتقاءنامه   

2 
انگليسي مورد پذيرش وزارت علوممقاالت علمي پژوهشي   

فارسي مورد پذيرش وزارت علوممقاالت علمي پژوهشي   

5 

5 
 

آئين  3محاسبه بر اساس ماده 

ارتقاءنامه   

3 
وزارت ISC موجود در ليست )تامسون رويتر و يا  ISCو ISI ت مقاال

 IFعلوم( بدون 
5   

   Scopus 5ليست مقاالت  4

   ISC 4و   ISIغير  DOIداراي مقاالت  5

مجالت معتبر داخليمقاالت علمي ترويجي در  6  3  
آئين  3محاسبه بر اساس ماده 

ارتقاء نامه  

6و  5 1مانند بند  (Review Articleمقاالت علمي مروري در مجالت معتبر ) 7    

8 

)درصورت ارائه  كامل علمي در همايش هاي ملي و بين الملليمقاالت 

تياز مقاله كامل محاسبه مي گردد(مقاله بصورت سخنراني ام  
2 12 

مقاله از يک  3به حداكثر 

س، امتياز تعلق كنفران

درصورت عدم ارائه . )گيردمي

گواهي شركت در همايش، 

مقاالت  %50امتيازي معادل 

گيرد(.كامل، تعلق مي  

آزاد دانشگاه و يا منطقه يها شيهما در يعلم كامل مقاالت  1 12 

يخارج و يداخل معتبر يها شيهما در يعلم مقاالت خالصه  5/0  5 

 5 1 مقاالت علمي صددرصد مستخرج از رساله يا پايان نامه 9

ط فقبه هر عضو هيات علمي 

در سال اول استخدام، امتياز 

گيرد.تعلق مي  

11 

از كشور با مجوز سازمان پژوهشهاي علمي  خارج ودر داخل ثبت اختراع 

 و صنعتي كشور

ثبت اختراع سازمانهاي مالکيتهاي صنعتي ايران )در صورت داشتن 

 داوري(

10 

 

 
 

 

2 4 

11 
طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته خارج از دانشگاه )با تاييد دفتر ارتباط با 

باالسري دريافت شده در هر سال(صنعت دانشگاه و به ازاي   

 5به ازاي هر 

ميليون ريال 

باالسري يک 

امتياز  4امتياز به 

پايه اضافه خواهد 

.شد  

 بدون سقف

به هر طرح خاتمه يافته با هر 

امتياز پايه تعلق مي  4مبلغي، 

گيرد. منظور از طرحهاي 

خارج از دانشگاه طرحهايي مي 

باشد كه قرارداد آنها بين 

دانشگاه و ساير ادارات، 

)به غير از سازمانهاو ... 

 منعقد شده است.دانشگاه( 
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12 
در راستاي ايجاد ظرفيت فعال در جذب گرنت داخلي و بين المللي 

 طرحهاي پژوهشي

 150به ازاي هر 

 1ميليون ريال 

 امتياز
12 

تاييد مديريت پژوهشي 

 دانشگاه الزم است.

 

 

13 

 

 

 

 

 طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته داخلي دانشگاه

 

 

 

 يدانشگاهبين  يافته خاتمه پژوهشي طرحهاي

 

2 

 

6 

 
 

به طرح هاي 

ميليون  50باالي 

به ازاي هر  ريال

ميليون ريال  50

به  امتياز 0.5

اضافه  امتياز پايه 

.مي گردد  

 

15 

منظور از طرح بين دانشگاهي 

طرحي است كه سهم دانشگاه 

در  باشد، درصد 50حداكثر 

غير اينصورت طرح داخلي 

براي اين  محسوب مي گردد.

امتياز پايه در نظر  3طرح ها 

 گرفته مي شود.

14 
بين المللي داخلي و خارجي )خوارزمي، رازي، جايزه جشنواره هاي 

 فارابي، شيخ بهايي، حسابي و ...(
5 10  

 پژوهشگران برتر دانشگاهي، استاني و كشوري 15

برتر دانشگاهي : 

4 

6برتر استاني :   

12برتر كشوري :   

  

16 
توليد محصوالت پژوهشي،  ،فعاليتهاي فناوري )اختراعات و اكتشافات(

 ثبت مالکيت فکري يا پتنت، تعيين توالي ژن ثبت شده
2 30 

آئين  3محاسبه بر اساس ماده 

)با ارائه گواهي معتبر  ارتقا نامه

و تاييد كميته تخصصي 

 محاسبه گرنت(

17 

تخصصي  انتشارات دانشگاه هاي چاپ شده توسطكتاب و تصنيف تاليف

فناوري هاي نوين آمل و انتشارات معتبر دانشگاهي )داراي داوري 

 كتاب(

15  

به كتابهايي كه ناشر آنان غير 

از دانشگاه تخصصي فناوري 

هاي نوين آمل و ساير 

دانشگاههاي وابسته به وزارت 

علوم، مركز نشر يا... باشند 

امتياز مربوط به چاپ  30%

عضو  كتاب تعلق مي گيرد.

هيات علمي بودن دانشگاه نيز 

توسط نويسنده بايد در كتاب 

 ذكر شده باشد.

18 
ترجمه كتابهاي چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تخصصي فناوري 

 هاي نوين آمل و انتشارات معتبر دانشگاهي )داراي داوري كتاب(
5 21  

اين جدول 81و  51كتاب تاليفي و ترجمه اي موضوع بند تجديد چاپ  19  
امتياز تاليف  50%

 و ترجمه

 و  51بند  50%

18 

 500در صورتيکه چاپ اول 

.نسخه بوده باشد  

 در كتابهاي معتبر خارجي Book Chapterتاليف  21

به ازاي هر فصل 

معادل يک مقاله 

ISI  باIF  باالتر

 MIFاز 

10  

 10 2 ويرايش علمي كتاب 21
با تاييد كميته تخصصي 

 محاسبه گرنت
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صفحه 50حداقل  4 1 ويراستاري مجالت 22  

5/2 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 23  5 
با تاييد كميته تخصصي 

 محاسبه گرنت

 دبير، دبيران علمي و اجرايي همايشها 24

 2*بين المللي 

 امتياز

امتياز 5/1*ملي   

 1*منطقه اي 

 امتياز

4  

25 
فرهنگي در سخنراني علمي در هفته پژوهش و يا سخنراني علمي و 

 دانشگاه
2 4  

  2 1 سخنراني علمي ويژه و كليدي در همايش هاي ملي و بين المللي 26

هاي آموزشي و فرهنگيشركت در كارگاهها و دوره 27  25/0  2  

28 
برپايي نمايشگاههاي پژوهشي كه با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه 

 صورت گرفته باشد.
2 6  

29 
برگزاركننده كارگاه و دوره هاي آموزشي در دانشگاه با دبير يا مجري 

 تائيد مديريت پژوهشي
1 3  

31 
با تائيد  مدرسين كارگاه و سمينار و دوره هاي آموزش عالي آزاد

 مديريت پژوهشي
1- 5/0 3 

 امتياز 5/0ساعت  8*كمتر از 

 امتياز 1ساعت و بيشتر  8* 

13  
  ظيرن المللي معتبراستنادهاي بينهاي ويژه بر مبناي اعالم مركز جايزه

ISI  وScopus و غيره 
5   

5/1 داوري كتاب 32  3  

 ISC 1 10و  ISIمعتبر علمي پژوهشي،  داوري مقاالت در مجالت 33

 با ارائه گواهي معتبر از سردبير

از )امتي يا سايت مجله مجله

-مي 5/0مقاالت مجدد داوري 

 باشد(

25/0 داوري مقاالت در كنفرانسها 34  2  

5/0 داوري پايان نامه 35  2  

36 
راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري با مجوز از 

 دانشگاه

استاد راهنما 

امتياز 6 دكتري  

استاد مشاور 

 5/1دكتري 

 امتياز

استاد راهنما 

كارشناسي ارشد 

امتياز 2  

استاد مشاور 

كارشناسي ارشد 

امتياز 5/0  

25 

صورتجلسه دفاع از تز با ارائه 

دكتري و پايان نامه 

كارشناسي ارشد. در صورتيکه 

تعداد اساتيد راهنما و مشاور 

در هر تز و پايان نامه ارشد 

بيش از يک نفر باشد، امتياز 

بصورت مساوي تقسيم 

شود.مي  
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37 
همکاري منجر به انعقاد و اجراي تفاهم نامه هاي ملي و بين المللي 

مدرک معتبر از باالترين مقامدانشگاه با ارائه   
1 3 

 نامه همراه به نامه تفاهم يكپ

 افراد تعداد آن در كه يا

 انعقاد در كننده مشاركت

 باشد شده ذكر نامه تفاهم

 .گردد مهيضم

38 
و نهاد فناوري رياست داوري طرحهاي درون و برون دانشگاهي 

 جمهوري
5/0پروپوزال   

2طرح   
5  

معتبرمدير مسئول مجالت  39  

*داراي 

كميسيون 

امتياز 1نشريات   

*براي ساير 

 5/0مجالت 

 امتياز

2  

 سردبير مجالت 41

*داراي 

كميسيون 

 5/1نشريات 

 امتياز

*براي ساير 

 مجالت

امتياز 1  

3  

  2 1 عضويت در هيات مديره انجمنهاي علمي مرتبط 41

5/0 عضو پيوسته انجمن هاي علمي مرتبط 42  1  

پژوهشي -تحريريه مجالت علميعضو هيات  43  5/0  2  

 كرسي هاي نظريه پردازي 44

ارائه دستاوردها و نتايج علمي پژوهشي 

برگرفته از كرسي هاي نظريه پردازي در 

همايشها و ميزگردهاي مراكز علمي، ملي 

 و بين المللي

4 8 

برابر با آيين نامه ارتقا سال 

.امتياز تعلق مي گيرد 1395  
انساني، معارف اسالمي و در حوزه علوم 

ساير حوزه ها با داوري مراجع ذيصالح 

 مورد تاييد وزارت علوم

5نقد علمي:    

5نوآوري:    

نظريه پردازي: 

12 
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 مشترك پژوهشی فعاليتهاي در افراد سهم ـ 2 شماره جدول

 سهم ساير نفرات سهم نفر اول تعداد

1 111% 1 

2 91% 61% 

3 81% 51% 

4 71% 41% 

5 61% 35% 

 ≥  %31 %51 و بيشتر 6
 

 

 

 : زير جدول شرح به علمی هيات اعضاي توسط مرجع كتب و تجهيزات مشترك خريد -3جدول شماره 

 سهم مشاركت دانشگاه تعداد اعضا

 50 نفر 2

 55 نفر 3

 60 نفر و بيشتر 4

                   

 اعتبار طرح پژوهشیتعداد مقاالت بر اساس  -4جدول شماره 

المللي و يا چاپ يا پذيرش يک مقاله در يک كنفرانس ملي يا بين

 مجالت مورد تائيد وزارت عتف
 ميليون ريال 31 اعتبار طرح تا سقف

پژوهشي معتبر  –چاپ يا پذيرش يک مقاله در مجالت علمي 

(ISC   و ياISI مورد تائيد وزارت عتف با ضريب تاثير مثبت ) 
 ميليون ريال 61ميليون ريال تا  31باالتر از اعتبار طرح

پژوهشي معتبر  –دو مقاله در مجالت علمي چاپ يا پذيرش 

(ISC   و ياISI مورد تائيد وزارت عتف با ضريب تاثير مثبت ) 
 ميليون ريال 61 اعتبار طرح باالتر از

 

به  هاي نوين آملدانشگاه تخصصی فناوريتهيه و تنظيم شده و در شوراي پژوهشي  تبصره 6ماده و  4در  12/11/99مورخ اين آيين نامه 

 تصويب رسيده و تا دو سال اعتبار دارد.


